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”Det Nya Arbetslivet” Scandic Örebro Väst 2017
Välj mellan 9 inspirerande seminarier och inspirerande talare! Vi räknar med
stort intresse - så anmäl dig Nu!
Vi ser fram emot att träffa dig 5 maj 2017 på Scandic Örebro Väst Västhagagatan 1B
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5713• 08.30-09.20
Jan Kronkvist
Kommunicera framgångsrikt med – Modern retorik
Kom och lyssna på en av Sveriges mest uppskattade utbildare inom modern retorik, Jan Kronkvist.
Han berättar hur du kan vinna andras förtroende på 7 sekunder, skapa förståelse på 70 sekunder och
övertyga på 7 minuter. 5 % av dina tankar är du medveten om. Resten går per automatik.
Lär dig om hjärnan och förstå dig själv och andra och må bättre och kommunicera bättre". Förmågor
som är avgörande för att ledare och medarbetare ska kommunicera framgångsrikt och skapa en
motiverande och attraktiv arbetsplats i framtiden.
Vad behöver vi göra för att människor ska känna förtroende för oss?
Varför är det så svårt att skapa förståelse och nå fram med vårt budskap?
Hur kan modern retorik hjälpa oss att inspirera, motivera och övertyga?
Under föreläsningen får du kunskap samt tips och råd hur du kan förbereda, planera och kommunicera
mer effektivt och övertygande när du ska tala inför en grupp. Jans kompetens bygger på 18 års
erfarenhet av att utveckla chefer, ledare och medarbetare på flera av Sveriges ledande företag,
kommuner och myndigheter.
Jan Kronkvist – Kronkvist Kommunikation AB – www.kronkvist.se

5714 • 09.40-10.30
Andreas Kullberg
Positivt ledarskap, positiv organisation och positiva resultat
En föreläsning om närvarande ledarskap, om prestation och om psykisk hälsa.
När du mår bra fattar du bra beslut, sprider god stämning och skapar därmed bättre resultat. För att
må bra behövs att du känner dig delaktig och trygg och att du ser mening i det du gör. Den här
föreläsningen ger dig insikter och verktyg som hjälper er att skapa en tillvaro med mer glädje, bättre
prestationer och bättre psykisk hälsa.
Andreas Kullberg, info@time2change.se, www.time2change.se, Tel:0707-44 50 99
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5715 • 10.50–11.40
Matts Heijbel
Storytelling befolkar varumärket!
Företag och organisationer har berättelser som visar vilka de är, var de kommer ifrån och vart de är på
väg. Dessa kan användas för att nå framgång. Storytelling adderar emotionella
värden till tabeller och diagram. Berättelserna skärper ledarskap, sälj- och organisationsutveckling.
Matts Heijbel är journalist med socialantropologisk bakgrund. Han kallas Mr
Storyteller och hans bok Storytelling befolkar varumärket har vunnit pris. En helt power point-fri
presentation med spännande exempel på – storytelling.
Matts Heijbel har arbetat med storytelling i och om hundratals organisationer. Privata, offentliga och
ideella. I Sverige och internationellt.
Matts Heijbel • VD, Heijbel & Co AB, 070-733 17 88, matts@storytellers.se

5716 • 13.10–14.00
Lilian Arturén
Lev det liv du vill leva!
Vilka val har haft avgörande betydelse i ditt liv?
Hur påverkar du din omgivning?
Hur vill du blicka tillbaks på ditt liv?
Hur kommer det sig att man ofta hamnar i samma situation gång på gång? På både gott och ont!
Hur lång tid ska det ta innan man har lärt känna sig själv för att veta vad som är bäst - för just mig?
Lilian föreläser om hur man ser mönstret i sitt beteende och hur man kan komma till insikt om vem
man är. För att sedan kunna leva det liv man själv väljer att leva.
Lilian ger på ett konstruktivt och lättsamt sätt, tips om hur man lättare tar tag i både svårigheter och
drömmar man vill uppnå.
”Ju mer medveten du är om vem DU är, desto lättare kan du göra de valen som gör ditt liv till det du
vill leva”
Lilian ArturénTel: +46 (0)702 88 10 16 . Email: lilian@milooksweden.se
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5717 • 14.20-15.10
Atle Johansen
ALL YOU NEED IS LOVE
En fanfar för fantastiska medarbetare
Jag gillar dig kära kollega & bryr mig om dig !" - hur ofta får vi höra det?
För att kunna leverera ett "äkta" kundbemötande måste personalen må bra & vara lycklig i sin
vardag. Genom att bygga en "måbrakultur " på riktigt så den genomsyrar verksamheten kommer dina
kunder känna äkthet i atmosfären du vill leverera genom dina medarbetare.
Atles enkla filosofi är att inte komplicera arbetsglädje utan helt enkelt skapa inspirerande möten med
massor av glöd, skratt och igenkänning som ger tankar och reflektioner långt efter det att lamporna
släckts på mässan.
Atles inspirationspass är inte en happening utan starten på något nytt, spännande och fräscht samt
att alla besökare får med sig konkreta frågor & tips att använda direkt.
Atle Johansen, Info och bokning hos Athenas, på telefon 031 38 37 000. E-mail: kontakt@athenas.se

5718 • 08.30-09.20
Per Wedmalm
”Det är aldrig någon som berättar något för mig”
Känner ni igen kommentaren? Lägger ni ned en massa tid på att förbereda och skicka ut information
till personal, kunder eller återförsäljare, där mottagarna ändå inte tar till sig av ert budskap. Och är det
för era möten svårt att synka allas kalendrar och motivera alla dyra resekostnader? Kommunicera med
dina mottagare på deras villkor och var precis så transparent som de förväntar sig. För företag och
myndigheter är realtidspubliceringen en ganska hög tröskel – filmerna måste bli bra på första försöket
– Hur gör man? Per tar er med på en resa över den tröskeln och visar en unik och nyskapande
möjlighet att kommunicera med sin publik och nå ut till fler. Ett transparent och lättillgängligt format
som skapar en tydlig relation mellan ditt varumärke och din publik.
ENGAGERA, INFORMERA OCH FÖRMEDLA
Per Wedmalm • Quickchannel Tel +46706766395 per.wedmalm@quickchannel.se
www.quickchannel.se
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5719 • 09.40-10.30
Axel Nicklasson
Vad är en modern arbetsplats egentligen
Förändrade arbetssätt är högt upp på organisationers agendor. Termer som aktivitetsbaserade kontor,
digital transformation, platsoberoende samarbete etc. är vanliga. Men vad betyder det eg och hur skall
vi som organisationer förhålla oss till den förändring som sker för att initiativen skall lyckas? Vilka är
framgångsfaktorerna och hur kan vi ta del av modern teknologi när vi förändrar våra arbetssätt? Under
seminariet får vi ta del av hur Microsoft ser på området, vart trenderna pekar samt erfarenheter från
deras eget förändringsprogram samt erfarenheter från olika kundprojekt
Microsoft Sverige

5720 • 10.50-11.40
Ann Wilsson
Förändringens fyra rum – etablerad teori och beprövat koncept som hjälper människor och deras
företag och organisationer att lyckas, var än de befinner sig! Fyrarummaren, som den också kallas,
används av enskilda personer, arbetsgrupper, team, ledningsgrupper, projektgrupper, idrottslag, i
klassrum och av t ex familjer. Den används i världsomspännande koncerner liksom i små och
medelstora företag, i kommuner, landsting, statliga verk och myndigheter samt i ideella organisationer.
På det här seminariet får du veta vad Fyrarummaren är. Du får en rad konkreta exempel på
sammanhang där den används, hur den används och med vilka resultat. Med Fyrarummaren får alla
inblandade en god anledning att inte sticka huvudet i sanden, en mycket god hjälp att öka säkerheten
om vad som faktiskt behöver förändras och vad som behöver få vara som det är.
Samt handfast och konkret hjälp att överbrygga en del av de olikheter människor emellan som alltför
ofta gör förändring och utveckling så svårt och utmanande. Den ökar möjligheterna att faktiskt lyckas.
Du får också information om olika konkreta vägar som du och din organisation kan gå vidare med för
att lära mer och faktiskt börja använda Fyrarummaren.
Seminarieledarna är seniora organisationskonsulter och båda arbetar sedan länge med att handleda
och certifiera professionella användare av Fyrarummaren.
Seminarieledaren är senior organisationskonsult och föreläsare. Hon arbetar bland annat med att förmedla
Fyrarummaren till arbetsplatser och ledningsgrupper samt till andra professionella användare.
Anna Wilson • Fyrarummaren AB • 073 - 684 32 35 • anna.wilson@fyrarummaren.se
www.fyrarummaren.se
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5721 • 12.00-12.50
Ted Gunnarsson
Är du också för kul företagskultur? Det kan aldrig bli för kul att gå till jobbet!
När du trivs på jobbet mår och presterar du bättre, det ska alltid vara kul att gå till arbetsplatsen!
Suckar du när helgen är över och går med tunga steg tillbaka till jobbet? Det vill Ted sätta stopp för!
Efter två år som föreläsare i Australien är han tillbaka i Sverige med visionen att förändra Sveriges
företagskultur och revolutionera vår syn på arbetsplatsen.
Under föreläsningen kommer du få chansen att uppleva hur en fantastisk företagskultur skulle kunna
kännas på ditt företag. När du går därifrån kommer du ta med dig nya kunskaper om hur du kan bidra
till att din arbetsplats blir bättre.
Full av energi och med ett brinnande engagemang kommer Ted inspirera dig och dela med sig av sin
passion, en kul företagskultur!
Ted Gunnarsson, www.forkul.se Tele: 072-70 92 285, Mail: Ted@forkul.se

5722 • 13.10-14.00
Michael Riise
Träna din kropp i att kommunicera
Vill du leda, undervisar och påverka ännu bättre?
Masskommunikationen är död. Idag måste vi se kunden som en individ, med unika problem och
utmaningar. Branschen talar om Content Marketing - där företag når kunder genom att skapa
förtroende och bygga relation snarare än att skrika ännu högre. Kunden köper av de företag som
lyckas med det personliga mötet - och vinner deras förtroende. Men hur lyckas du med det?
Michael Riise är regissör är föreläsare och lärare i kommunikation och teater. Har tidigare varit
skådespelare och dansare. Michael Riise har regisserat 31 produktioner med proffs, amatörer, elever
och företag. Nu senast ”Fröken Julie” (sommarteater) och tidigare i år ”Den goda människan från
Sezuan” (med 26 roller + orkester). Under 22 år har han föreläst och tränat människor i
kommunikation och teater på ca 300 företag, organisationer och skolor och universitet. 2013 kom han
ut med sin första lärobok om kommunikation: ”Sinnena är större än språket”.
Stockholm, Sweden, mobil: +46 (0) 707 505 883, michael@riiseregi.se, www.riiseregi
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5723 • 14.20-15.10
Johanna Kagerup
Stress är inte farligt…
…om du och kollegorna har rätt verktyg
Konkreta verktyg för att möta Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer kring att motverka stress och ohälsa på
arbetsplatsen (AFS 2015:4)
Högt levnadstempo ihop med dagens digitalisering gör att splittringen av vår uppmärksamhet aldrig
har varit större. I dagens arbetsliv är det viktigare än någonsin vara fokuserad och ha ett eget inre
lugn för att kunna hantera krävande situationer på ett professionellt sätt.
Hur hanterar vi ”ständigt uppkopplad alltid anträffbar”? Var hittar vi återhämtning och de livsviktiga
pauserna? Hur övar vi upp fokus och ”härvaro”? Och hur lyckas vi känna oss nöjda när vi avslutar
arbetsdagen?
Johanna Kagerup ger dig konkreta verktyg som ökar din förmåga att vara lugn och fokuserad i din
yrkesroll och i din vardag utan att det behöver ta någon extra tid!
För frågor ring 070-5453980 eller e-post: info@johannakagerup.se

Välkommen till Kunskapsdagarna den 5 april Scandic Örebro Väst
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Kontakter Kunskapsdagarna:

Hans Görgensson, Kunskapsdagarna Sverige AB, Tel: 0760 457 911
Mail: hans@kunskapsdagarna.nu

Lars Sjödin, Kunskapsdagarna Sverige AB, Tel 0736 563 103
Mail: lars@kunskapsdagarna.nu
Företaget och organisationens framgång och tillväxt hänger på kompetensutveckling!
Företagets eller organisationens viktigaste tillgång är medarbetarna. De har skapat och satt sin prägel på
verksamheten ofta genom att just inspirerats av någon man lyssnat på eller något man läst.
För att hela tiden utveckla organisationen måste den framsynte chefen eller ledaren ge medarbetarna ständigt
nya tillfällen att låta sig inspireras! Ett bra tillfälle är att besöka KUNSKAPSDAGARNA!

